


Caixas com 4 unidades de 5 litros e 6 unidades de 2 litros

Panda Soft apresenta uma fórmula inovadora com essências encapsuladas que deixam a roupa 
macia e perfumada por muito mais tempo. Uma embalagem de 2 litros rende mais de 30 lavagens. 

Talco

5 litros

Lavanda

Panda Tradicional deixa as roupas macias e com 
um perfume suave e duradouro. 

Caixas com 4 unid. de 5 litros e 6 unid. de 2 litros

Floral

2 litros

2 litros

2 litros

2 litros

Talco

Floral

Lavanda

5 litros

5 litros

5 litros



O Lava Roupas Panda Líquido Concentrado apresenta uma 
fómula eficiente na limpeza de tecidos, removendo com 
facilidade até mesmo sujidades pesadas, deixando as roupas 
com cores mais vivas e perfumadas. 

Caixas com 4 unid. de 3,6 litros e 12 unid. de 500gCaixa Expositora com 12 unidades de 100 ml,Caixa de 12 unidades 
de 500 ml,  Gatilho e Refil e Caixa de com 6 unidades de 2 litros

Odorizante Panda apresenta um perfume surpreendente e inovador com essências 
encapsuladas que deixam as roupas perfumadas por muito mais tempo, 
proporcionando uma sensação de bem estar e limpeza. Disponível em embalagens de 
100ml, 500ml, com Splay ou refil e 2 litros

Refil

Gatilho

100ml

500ml

500ml
2 litros

3,6 litros



CitrusDoce DesejoFloral Lavanda Brisa do mar Flores do Campo

Caixas com 6 unidades de 2 litros e 12 unidades de 500 ml

Limpador Perfumado Panda apresenta uma fórmula inovadora com essências selecionadas. Limpa e perfuma o ambiente, 
proporcionando conforto e bem-estar.

 Benzo Smell é um odorizante concentrado, com fragrâncias diferenciadas. Seu uso traz uma sensação de limpeza e conforto no ambiente. 

PitangaMorango com Campagne Maçã Verde Melancia Natur GreenDoce Ambiente

Caixas com 12 unidades de 300 ml



Caixas com 12 unidades de 500ml e 6 unidades de 2 litros

Limpador Pinho Panda deixa os ambientes muito mais limpos e perfumados, proporcionando conforto e bem-estar

Pinho Lavanda Floral



 O Detergente Panda de uso geral é utilizado para a limpeza de pisos, 
paredes e superfícies laváveis em geral, apresenta um alto poder de 
limpeza e perfumação, com um  rendimento e economia.  Disponível em 
embalagens de 500ml e 2 litros.

Lavanda

Talco

Caixas com 6 unid. de 2 litros e 12 unid. de 500 ml

500ml

500ml 500ml

2 litros 2 litros

2 litros

Caixas com 12 unidades de 500ml e 6 unidades de 2 litors

É um detergente indicado para lavagem de banheiros, cozinhas, áreas
de serviço e superfícies laváveis. Deixa os ambientes limpos e perfumados, 
proporcionando maior conforto e bem-estar. 



Caixas com 4 unidades de 3,6 litros e 24 unidades de 500 ml

Neutro, 

Cristal, 

Maçã Verde, 

Melancia 

Frutas Vermelhas

O Lava Louças Panda tem uma fórmula equilibrada que faz a remoção de gorduras com eficiência, sem agredir as mãos. 



Tradicional

Caixas com 12 unidades de 500 ml

Refil

Gatilho

Tradicional

Caixas com 12 unidades de 500 ml

Limpa Vidros Panda foi especialmente elaborado para superfícies impermeáveis, 
tais como: vidros, fórmicas, espelhos, etc. Sua fórmula balanceada proporciona 
limpeza, e conservação,esengordurando e limpando diversos ambientes em sua 

O Multiuso Panda apresenta um alto poder de limpeza e secagem, 
fazendo com que a limpeza seja rápida e eficaz.  



Pinho Eucalipto

Eucalipto

Floral

Lavanda

Caixas com 12 unidades de 190 ml Caixas com 48 unidades de 35g

 Óleo Odorizante Panda é um produto concentrado que proporciona  
uma fragrância agradável, deixando o ambiente muito mais perfumado. 

Pedra Sanitária Panda deixa seu banheiro perfumado com um aroma 
agradável e duradouro. 



SEMPRE LIMPANDO COM EFICIÊNCIA


